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Сажетак
У овом члан ку, ауто ри се ба ве пи та њем про це са про ши ре ња 

ЕУ. Да ли се про цес про ши ре ња ЕУ мо же са гле да ти кроз при зму 
нео функ ци о на ли стич ке те о ри је и про це са пре ли ва ња? Ауто ри у 
ра ду ука зу ју на не ке не до ре че но сти кла сич не нео функ ци о на ли-
сти че шко ле, али сма тра ју да са вре ме ни нео функ ци о на ли зам мо же 
пред ста вља ти ко ри стан ана ли тич ки оквир за об ја шње ње ди на ми ке 
про це са про ши ре ња ЕУ. Чла нак ће би ти по де љен у два де ла. У пр-
вом де лу, ауто ри ана ли зи ра ју кон цепт пре ли ва ња као осно ву нео-
функ ци о на ли стич ке ло ги ке. По ла зе ћи од схва та ња овог кон цеп та 
у кла сич ној нео функ ци о на ли стич кој те о ри ји, ука за ће се на не ке 
не до стат ке, и на ре де фи ни са ње овог кон цеп та од стра не са вре ме-
ног нео функ ци о на ли зма. У дру гом де лу, ауто ри на сто је да об ја сне 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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про цес про ши ре ња ЕУ кроз при зму кон цеп та пре ли ва ња. Основ но 
по ла зи ште је да кон цепт пре ли ва ња ни је са мо ре ле ван тан за ана ли-
зу уну тра шње струк ту ре ЕУ, већ и за про цес про ши ре ња ЕУ, ко ји се 
мо же са гле да ти дво стру ко: као «уну тра шње» пре ли ва ње у окви ру 
ЕУ, али и као «спо ља шње» пре ли ва ње из ван гра ни ца ЕУ.
Кључ не ре чи: по ли тич ки ак те ри, про ши ре ње ЕУ, нео функ ци о на ли зам, 

пре ли ва ње, иден ти тет, европ ска ин те гра ци ја, по ли тич ке 
ин сти ту ци је. 

Упр кос чи ње ни ци да про цес про ши ре ња ЕУ не од ре ђу је са-
мо бу дућ ност др жа ва ко је по ста ју ње не чла ни це, већ и сâме Европ-
ске уни је, ње го во про у ча ва ње је за не ма ре но у те о ри ја ма европ ске 
ин те гра ци је. Та ко Фрис (Lykke Fri is) и Мар фи (An na Murphy) на-
во де да су се кла сич не те о ри је европ ске ин те гра ци је, нео функ ци о-
на ли зам и те о ри ја ме ђу вла ди них од но са, усме ри ле на уну тра шње 
по кре тач ке сна ге и коч ни це ин те гра ци је, за не ма ру ју ћи при том из-
у ча ва ње од но са ЕУ и тре ћих др жа ва.1) Ка да је реч о кла сич ној нео-
функ ци о на ли стич кој те о ри ји, то је и ра зу мљи во, бу ду ћи да је ова 
те о ри ја на пу ште на још пре пр вог та ла са про ши ре ња ЕЗ. Ме ђу тим, 
че сто се пре ви ђа да је и у ра до ви ма не ких нео функ ци о на ли ста ис-
ти ца но да ин те гра ци ја има и ге о граф ску, а не са мо функ ци о нал ну 
ди мен зи ју, те да су са раз во јем ин те гра ци о ног про це са су сед не др-
жа ве при ву че не члан ством у ре ги о нал ни ин те гра ци о ни про је кат.2) 

Циљ овог члан ка је да са гле да про цес про ши ре ња ЕУ кроз 
при зму са вре ме не нео функ ци о на ли стич ке те о ри је. Ауто ри сма-
тра ју да «ре ви ди ра на» нео функ ци о на ли стич ка те о ри ја мо же пред-
ста вља ти од го ва ра ју ћи оквир за об ја шње ње ди на ми ке про це са 
про ши ре ња ЕУ. Са вре ме ни нео функ ци о на ли зам од ба цу је де тер ми-
ни зам и раз ма тра ње на прет ка це ло куп ног ин те гра ци о ног про це са, 
ко ји су обе ле жи ли кла сич ни нео функ ци о на ли зам, и има за циљ 
да пру жи об ја шње ње за од ре ђе не по ли тич ке про це се. За раз ли ку 
од кла сич ног нео фун ци о на ли зма, са вре ме ни нео функ ци о на ли зам 
узи ма у об зир и фак то ре из ван ин те гра ци о ног про це са, тј. спољ но 
по ли тич ко и еко ном ско окру же ње ко је де лу је на по на ша ње на ци-
о нал них и су пра на ци о нал них ак те ра, и та ко ути че на ЕУ и до ма ће 

1) Lykke Fri is, An na Murphy, «The Euro pean Union and Cen tral and Eastern Euro pe: Go ver nan-
ce and Bo un da ri es», JournalofCommonMarketStudies, vol. 37, n° 2, 1999, p. 212.

2) Ернст Хас је ука зи вао на зна чај кон цеп та ко ји би смо мо гли на зва ти ге о граф скопре ли ва-
ње. На и ме, са рад ња јед не гру пе др жа ва има ће ефек те на др жа ве ко је су из ван ин те гра-
ци о ног про це са из ме ном по сто је ћих обра за ца тр го вин ских од но са. Тре ће др жа ве мо гу, 
за уз врат, ути ца ти на ин те гра ци о ни про цес. Овај аспе кат нео функ ци о на ли стич ке те о ри је 
се че сто пре ви ђа, иако ЕУ да нас из на ла зи на чи не да се при ла го ди све ве ћем бро ју зах-
те ва за члан ство. Ви де ти: La u ra Cram, «In te gra tion the ory and the study of the Euro pean 
po licy pro cess. Towаrds a synthe sis of ap pro ac hes», in Je remy Ric hard son (ed.), European
Union.Powerandpolicy-making, 2nd edi tion, Ro u tled ge, Lon don, 2001, p. 59.
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струк ту ре. Чла нак ће би ти по де љен у два де ла. У пр вом де лу, раз-
ма тра ће се кон цепт пре ли ва ња као осно ва нео функ ци о на ли стич ке 
ло ги ке. По ла зе ћи од схва та ња овог кон цеп та у кла сич ној нео функ-
ци о на ли стич кој те о ри ји, ука за ће се на не ке не до стат ке, и на ре де-
фи ни са ње овог кон цеп та од стра не са вре ме ног нео функ ци о на ли-
зма. Дру ги део ра да об ја шња ва про цес про ши ре ња ЕУ кроз при зму 
са вре ме не нео функ ци о на ли стич ке ло ги ке. Основ но по ла зи ште је 
да кон цепт пре ли ва ња ни је са мо ре ле ван тан за ана ли зу уну тра шње 
струк ту ре ЕУ, већ и за про цес про ши ре ња ЕУ, ко ји се мо же са гле-
да ти дво стру ко: као «уну тра шње» пре ли ва ње уну тар ЕУ, али и као 
«спо ља шње» пре ли ва ње из ван гра ни ца ЕУ.

НЕОФУНКЦИОНАЛИЗАМ
ИКОНЦЕПТПРЕЛИВАЊА

Ро до на чел ни ци нео функ ци о на ли стич ке те о ри је ин те гра ци је, 
Ернст Хас (Ernst B. Ha as) и Ле он Линд берг (Leon N. Lind berg), сма-
тра ли су да је ин те гра ци ја про цес ко ји има сво ју ди на ми ку. По ла зе-
ћи од ове по став ке, мо же мо да из дво ји мо не ко ли ко еле ме на та ко ји 
од ре ђу ју кла сич ну нео функ ци о на ли стич ку те о ри ју. Нај пре, шта је 
то што по кре ће про цес ин те гра ци је? Нео функ ци о на ли сти сма тра-
ју да про цес ин те гра ци је по кре ћу ин те ре си ак те ра.3) Ка ко до ла зи 
до фор му ли са ња на ци о нал ног ин те ре са? Пре ма нео функ ци о на ли-
стич кој те о ри ји, де фи ни са ње на ци о нал ног ин те ре са је про из вод 
плу ра ли стич ког про це са у ко јем вла да пре го ва ра са би ро кра ти јом 
и ин те ре сним гру па ма, ко ји де лу ју из ван на ци о нал них окви ра. У 
сре ди шту ове те о ри је је, да кле, плу ра ли стич ко обра зо ва ње ин те ре-
са, у ко јем уче ству ју раз ли чи ти ак те ри ко ји ни су огра ни че ни до ма-
ћим по ли тич ким окви ром. Др жа ве оста ју зна чај ни, али не и до ми-
нант ни ак те ри у ре ги о нал ном/ме ђу на род ном си сте му.

Кључ ни ак те ри ин те гра ци о ног про це са су ели те во ђе не ин-
те ре си ма. По на ша ње ели та је ра ци о нал но, оне про це њу ју учин ке 
сво је ак тив но сти, у ци љу мак си ми зо ва ња ко ри сти. Та ко Хас на-
во ди да «до бри Евро пља ни» ни су глав ни кре а то ри на ра ста ју ће 
ре ги о нал не за јед ни це, већ да је «про цес фор ми ра ња за јед ни штва 
усло вљен на ци о нал но кон сти ту и са ним гру па ма са спе ци фич ним 
ин те ре си ма и ци ље ви ма, ко је су вољ не и спо соб не да при ла го де 
сво је те жње усме ра ва њем ка су пра на ци о нал ним сред стви ма ка да 

3) Phi lip pe Schmit ter, «Ernst B. Ha as and the le gacy of neo fun cti o na lism», JournalofEuropean
PublicPolicy, vol. 12, n° 2, 2005, p. 259.
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се тај пре о крет чи ни про фи та бил ним».4) Да кле, нео функ ци о на ли-
зам по ве зу је про цес ин те гра ци је и за до во ље ње ин ди ви ду ал них ин-
те ре са ко ји, кроз са рад њу и по ве за ност, по ста ју ко лек тив ни ин те-
ре си. Ме ђу тим, ови ин те ре си ни су ста тич ни, не про мен љи ви, већ 
се мо гу ме ња ти то ком ин те гра ци о ног про це са. Хас је ис ти цао да 
не по сто је фик сни на ци о нал ни ин те ре си, јер су пре фе рен ци је по-
ли тич ких ак те ра фор му ли са не на осно ву вред но сти ко је де тер ми-
ни шу «осе ћај» ак те ра за да ти ин те рес.5) 

Про цес ин те гра ци је, схва ћен као про из вод ја ча ња ме ђу на-
род не по ве за но сти и плу ра ли стич ке по ли ти ке ко ја је во ђе на ин-
те ре си ма, усло вља ва («при ти ска») ак те ре во ђе не ин те ре си ма да 
пре но се сво ја оче ки ва ња, па и при вр же ност (Хас) на но ви цен тар, 
тј. су пра на ци о нал не ин сти ту ци је,  ко је по чи њу да до но се но ве, 
ускла ђу ју ће од лу ке и ре ше ња, те по ста ју цен тар но вог по ли тич ког 
од лу чи ва ња, но си о ци ин те гра ци о ног про це са ко ји има ју сво ју ди-
на ми ку, при ро ду, ко ју ње ни ства ра о ци те шко мо гу да кон тро ли шу.6) 
Ове ин сти ту ци је ути чу на пер цеп ци ју ин те ре са на ци о нал них ели-
та. Да кле, кључ на уло га у про це су ин те гра ци је при па да не др жав-
ним ак те ри ма, али др жа ве чла ни це оста ју зна ча јан чи ни лац про-
це са, иако не од ре ђу ју пра вац и оп сег про ме на. На да ље, си стем 
од лу чи ва ња у окви ру про це са ин те гра ци је не са гле да ва се као ре-
зул тат ме ђу др жав ног стра те гиј ског по га ђа ња, чи ји је ре зул тат «нај-
ма њи за јед нич ки име ни лац», већ као про цес из град ње за јед нич ких 
ин те ре са ко ји кроз со ци ја ли за ци ју ак те ра усло вља ва фор ми ра ње 
кон сен зу са из ме ђу вла да др жа ва чла ни ца и во ди ка за јед нич ким 
ци ље ви ма. У том сми слу, Хас де фи ни ше су пра на ци о нал ни на чин 
од лу чи ва ња као «ку му ла тив ни обра зац при ла го ђа ва ња у ко јем се 
уче сни ци уз др жа ва ју од без у слов них пред ло га (ве та) и те же да 
по стиг ну спо ра зум пу тем ком про ми са ко ји ће по бољ ша ти за јед-
нич ке ин те ре се».7) Др жа ве се, да кле, спо ра зу ме ва ју да је дан део 
над ле жно сти пре не су на су пра на ци о нал не ин сти ту ци је, ка ко би 
оства ри ле од ре ђе не ци ље ве, а за тим от кри ва ју да за до во ље ње ове 
функ ци је има ути цај на про цес ин те гра ци је. Нај зад, нео функ ци о-
на ли стич ка те о ри ја сма тра да еко ном ска ме ђу по ве за ност иза зи ва и 

4) Ernst B. Ha as, TheUnitingofEurope:Political,SocialandEconomicForces1950-57, Stan-
ford Uni ver sity Press, Stan ford, 1958, p. xiv.

5) Ernst B. Ha as, «Do es Con struc ti vism Sub su me Neo-fun cti o na lism?», in Tho mas Chri sti an-
sen, Knud Erik Jor gen sen, An tje Wi e ner (eds.), TheSocialConstruction of Europe, Sa ge, 
Lon don, 2001, p. 23.

6) Ernst B. Ha as, TheUnitingofEurope:Political,SocialandEconomicForces1950-57, Stan-
ford Uni ver sity Press, Stan ford, 1958, p. 29.

7) Ernst B. Ha as, «Tec hnoc racy, Plu ra lism and the new Euro pe», in Step hen Gra u band (ed.), A
NewEurope?Ho ug hton Miffllin, Bo ston, 1964, p. 66.
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убр за ва да љу ин те гра ци ју. Еко ном ска ме ђу за ви сност се, као и код 
те о ри је ме ђу вла ди них од но са, узи ма за по ла зну осно ву при об ја-
шње њу др жав них пре фе рен ци ја.8) 

Ка ко се об ја шња ва ди на ми ка ин те гра ци о ног про це са? Нео-
функ ци о на ли сти уво де по јам «пре ли ва ња» (spil lo ver), као кључ ни 
кон цепт у об ја шње њу ди на ми ке и про ме на ин те гра ци о ног про це-
са. Кон цепт пре ли ва ња са гле да ва се као по кре тач ка сна га функ-
ци о нал но-еко ном ске ин те гра ци је. У ње го вој осно ви је иде ја да су 
од ре ђе ни еко ном ски сек то ри у тој ме ри ме ђу за ви сни да их је не-
мо гу ће изо ло ва ти од дру гих сек то ра. Пре ма Линд бер гу, кон цепт 
пре ли ва ња се од но си на «си ту а ци ју у ко јој од ре ђе на ак ци ја ко ја 
је ве за на за од ре ђе ни циљ, до во ди до си ту а ци је у ко јој пр во бит ни 
циљ мо же би ти оства рен са мо уз пред у зи ма ње до дат них ак ци ја, 
ко је, за уз врат, ства ра ју по тре бу за да љим ак ци ја ма».9) Дру гим ре-
чи ма, пре ли ва ње се де ша ва ка да пр во бит ни за да ци и овла шће ња 
цен трал них (су пра на ци о нал них) ин сти ту ци ја ства ра ју си ту а ци ју 
или се ри ју си ту а ци ја ко је мо гу би ти ре ше не са мо да љим ши ре њем 
за да та ка и овла шће ња. Оту да кон цепт «функ ци о нал ног пре ли ва-
ња» пред ста вља функ ци о нал но-еко ном ски основза да љу ин те гра-
ци ју.10) Функ ци о нал но пре ли ва ње оне мо гу ћа ва на ци о нал не ели те 
да ре а ли зу ју ин те ре се на на ци о нал ном ни воу, што до во ди и до про-
це са со ци ја ли за ци је, у ко јем ели те пре но се сво ја оче ки ва ња, по ли-
тич ке ак тив но сти (и ло јал ност) на но ви, над на ци о нал ни цен тар. 
Про цес со ци ја ли за ци је ак те ра у пер спек ти ви ће до ве сти до по ли-
тич ке ин те гра ци је («по ли тич ко пре ли ва ње»). На тај на чин ели те 
да ју по ли тич ки сти му ланс про це су ин те гра ци је. По ли тич ка ин те-
гра ци ја раз ли чи то је ту ма че на од стра не пред став ни ка нео функ ци-
о на ли зма. Док је Хас сма трао да је по ли тич ка ин те гра ци ја «про цес 
у ко јем су по ли тич ки ак те ри (...) на ве де ни да пре ме сте на ци о нал ну 
приврженост, оче ки ва ња и по ли тич ке ак тив но сти на но ви и ши ри 
цен тар»11), до тле је Линд берг имао «опре зни ји» при ступ, јер је ин-
те гра ци ју сма трао као «про цес у ко ме су по ли тич ки ак те ри у ви ше 
раз ли чи тих по став ки убе ђе ни да пре не су сво ја оче ки ва ња и по ли-

8) Ви де ти: Де ја на Вук че вић, «Европ ски и на ци о нал ни иден ти тет у про це су европ ске ин те-
гра ци је: нео функ ци о на ли стич ко ви ђе ње», Срспкаполитичкамисао, вол. 32, бр. 2, 2011, 
стр. 97.

9) Leon N. Lind berg, ThePoliticalDynamicsofEuropeanEconomicIntegration, Stan ford Uni-
ver sity Press, Stan ford, 1963, p. 10.

10) Ar ne Ni e mann, ExplainingDecisionsintheEuropeanUnion, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
Cam brid ge, 2006, p. 18.

11) Ernst B. Ha as, «In ter na ti o nal In te gra tion : The Euro pean and the Uni ver sal Pro cess», Interna-
tionalOrganization, vol. 15, n° 3, 1961, pp. 366-367.
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тич ке ак тив но сти на но ви цен тар».12) Линд берг је, да кле, сма трао 
да ели те пре но се сво ја оче ки ва ња, али не и при вр же ност, ло јал-
ност, на но ви (су пра на ци о нал ни) цен тар.

По ред ово га, Линд берг је под по ли тич ком ин те гра ци јом под-
ра зу ме вао и про цес у ко јем се на ци је од ри чу же ље и спо соб но сти 
да спро во де спољ ну и уну тра шњу по ли ти ку не за ви сно јед на од 
дру ге, већ те же за јед нич ким од лу ка ма или де ле ги ра њу по ли тич ког 
од лу чи ва ња на но ве, цен трал не ор га не.13) Исто та ко, Линд берг је, 
за раз ли ку од Ха са, ко ји се ба вио не вла да ју ћим ели та ма, ука зи вао 
на зна чај вла да ју ћих ели та и про цес со ци ја ли за ци је ме ђу на ци о-
нал ним јав ним слу жбе ни ци ма. Пре ма овом ауто ру, раз вој ко ми те та 
и рад них гру па на ни воу ЕЗ до вео је до уче ста лих кон та ка та из ме ђу 
на ци о нал них јав них слу жбе ни ка али и но вог од но са са европ ским 
ин сти ту ци ја ма. Оту да зна чај про це са со ци ја ли за ци је, ко ји до во ди 
до по сти за ња кон сен зу са ме ђу вла да ма др жа ва чла ни ца и во ди ка 
да љим ин те гра ци о ним ци ље ви ма. Овај про цес је на зван engrenage 
и че сто је по и сто ве ћи ван са пој мом по ли тич ког пре ли ва ња. Кључ-
ни мо ме нат је да се од ба цу је кла сич но ме ђу вла ди но стра те шко 
пре го ва ра ње и по га ђа ње, већ се кроз про цес со ци ја ли за ци је до ла зи 
до из град ње за јед нич ких ин те ре са ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма.14) 

Су пра на ци о нал не ин сти ту ци је, као аген ти ин те гра ци је, има-
ју зна ча јан ути цај на про цес ин те гра ци је. Су пра на ци о нал ни си-
стем те жи да ума њи раз ли ке и до ве де до из град ње за јед нич ких 
ин те ре са. При том, за нео функ ци о на ли сте, Ко ми си ја има кључ ну 
уло гу у про це су «кул ти ва ци је» функ ци о нал но-еко ном ске ло ги ке. 
На и ме, Ко ми си ја је по сте пе но ши ри ла свој ман дат ка ко се ин те гра-
ци ја про ду бљи ва ла, и ти ме да ла но ви под сти цај це лом про це су.15) 

Су о че на са мно го број ним кри ти ка ма, нео фук ци о на ли стич ка 
те о ри ја је убр зо на пу ште на. Оспо ра ва ња ове те о ри је су се пре све-
га од но си ла на кон цепт пре ли ва ња, ко ји је, пре ма Ха су, схва ћен 
као ауто мат ски про цес. Ипак, оно што се по на ма мо же за ме ри ти 
нео функ ци о на ли сти ма је од су ство ја сног и пре ци зног де фи ни са-
ња усло ва под ко ји ма се пре ли ва ње оства ру је. Јер, овај кон цепт је 
по сте пе но по чео да се упо тре бља ва за озна ча ва ње сва ког нео функ-
ци о на ли стич ког об ја шње ња не ке по ли тич ке про ме не. Оту да је овај 

12)  Leon N. Lind berg, ThePoliticalDynamicsofEuropeanEconomicIntegration, op.cit., p. 6.

13) Ibid.

14) Ar ne Ni e mann, «The PHA RE pro gram me and the con cept of spil lo ver: neo fun cti o na lism in 
the ma king», JournalofEuropeanPublicPolicy, vol. 5, n° 3, 1998, p. 430.

15) Ernst B. Ha as, «In ter na ti o nal In te gra tion : The Euro pean and the Uni ver sal Pro cess», op.cit., 
p. 369.
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кон цепт остао без ја сног зна че ња, и уме сто да пред ста вља кључ ни 
еле мент у об ја шње њу про це са ин те гра ци је, по стао је си но ним за 
кон фу зност.16) Нео функ ци о на ли зам ни је ус пео да уста но ви ја сну 
раз ли ку из ме ђу ра ци о на ли стич ких и кон струк ти ви стич ких ме ха-
ни за ма, јер су обе гру пе ме ха ни за ма под ло жне тран сфор ма тив ним 
про ме на ма и об у хва ће не иде јом пре ли ва ња.17) За Ерн ста Ха са, кон-
цепт пре ли ва ња је пред ста вљао кључ ни ме ха ни зам за об ја шње ње 
«екс пан зив не ло ги ке» про це са европ ске ин те гра ци је. 

Ка сни ји ра до ви су на сто ја ли да уста но ве ко ји су то фак то ри 
ко ји усло вља ва ју  екс пан зив ну ло ги ку ин те гра ци је, тј. ме ха ни зме 
пре ли ва ња. Оту да при су ству је мо по ку ша ју ожи вља ва ња нео фук-
ци о на ли стич ког при сту па. Мо дер ни зо ва ни нео функ ци о на ли стич-
ки при ступ пред ста вља ком би на ци ју тра ди ци је ра ци о нал ног из бо-
ра, са ра ци о нал ним ак те ри ма ко ји су усме ре ни на сво је ин те ре се, и 
кон струк ти ви зма, са ак те ри ма ко ји су спо соб ни да уче и да ме ња ју 
сво је пер цеп ци је. По сто ји ма те ри јал ни свет, али он са мо де ли мич-
но об ли ку је по на ша ње ак те ра, јер спо соб ност ак те ра да уче има 
ути цај на на чин на ко ји они да ју зна че ње ма те ри јал ном све ту. Ак-
те ри ула зе у но ве од но се на осно ву ра ци о нал ног из бо ра, али те же 
да раз ви ју од ре ђе не нор ме и иден ти те те и мо гу да ме ња ју сво је 
пре фе рен ци је као ре зул тат ис ку ства или ин тер ак ци је. Да кле, ин те-
ре си и иден ти те ти ак те ра су кон сти ту и са ни и од ма те ри јал них и од 
ког ни тив них струк ту ра. Њи хо ве пре фе рен ци је су об ли ко ва не со-
ци јал ном ин тер ак ци јом и струк ту ра ма, нор ма ма и пра ви ли ма. Оту-
да у са вре ме ном нео функ ци о на ли зму ло ги ка по сле ди ца и ло ги ка 
по де сно сти ко ег зи сти ра ју. Са вре ме ни нео функ ци о на ли зам та ко ђе 
од ба цу је ауто ма ти зам у кон цеп ту пре ли ва ња. Та ко Ар не Ни ман 
(Ar ne Ni e mann) под кон цеп том пре ли ва ња под ра зу ме ва при ти ске 
ка да љој ин те гра ци ји у дру гим сек то ри ма, али и при ти ске за ја ча-
ње са рад ње у јед ном истом сек то ру. Ови функ ци о нал ни при ти сци, 
ме ђу тим, не од ре ђу ју по на ша ње ак те ра у не ком ме ха нич ком или 
пред ви дљи вом об ли ку, већ ак те ри тре ба да их опа зе као та кве и 
ре а гу ју на њих.18)

Са вре ме ни нео функ ци о на ли зам узи ма у об зир и фак то ре 
из ван ин те гра ци о ног про це са, тј. спољ но по ли тич ко и еко ном ско 
окру же ње ко је де лу је на по на ша ње на ци о нал них и су пра на ци о-
нал них ак те ра, и та ко ути че на ЕУ и до ма ће струк ту ре. Ови ег зо-

16) Ar ne Ni e mann, ExplainingDecisionsintheEuropeanUnion, op.cit., p. 29.

17) Frank Schim mel fen nig, Bert hold Rit tber ger, «The o ri es of Euro pean In te gra tion : As sump ti-
ons and Hypot he ses», in Je remy John Ric hard son (ed.), EuropeanUnion:powerandpolicy
making, 3rd edi tion, Ro u tled ge, Lon don, 2006, p. 84.

18) r ne Ni e mann, ExplainingDecisionsintheEuropeanUnion, op.cit., p. 30.
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ге ни фак то ри ути чу на ди на ми ку ин те гра ци је. Упра во је јед на од 
ва жних за мер ки нео функ ци о на ли стич кој те о ри ји би ло за не ма ри-
ва ње ути ца ја спољ ног окру же ња. Та ко не ки ауто риука зу ју да ме-
ђу на род но по ли тич ко и еко ном ско окру же ње пред ста вља зна чај ну 
ком по нен ту у об ја шње њу ди на ми ке про це са европ ске ин те гра ци је, 
те уво де кон цепт тзв. «ре ак тив ног пре ли ва ња» ко ји укљу чу је ана-
ли зу ме ђу на род ног окру же ња при ли ком об ја шње ња пре но са по ли-
тич ког од лу чи ва ња на ре ги о нал ни ни во.19) Фи лип Шми тер (Phi lip-
pe Schmit ter) је раз ма трао про блем тзв. «екс тер на ли за ци је», у ци љу 
по ве зи ва ња Европ ске за јед ни це и ње ног окру же ња. Овај аутор је 
ука зи вао на зна чај гра ђе ња за јед нич ких по зи ци ја и по ли ти ка у по-
ве ћа њу ко лек тив не пре го ва рач ке мо ћи Европ ске за јед ни це пре ма 
тре ћим ли ци ма. Пре ма Шми те ру, он да ка да ре ги о нал на ин те гра-
ци ја бу де уста но вље на и до ве де до раз во ја за јед нич ких по ли ти ка, 
уче сни ци ће би ти при мо ра ни да усво је за јед нич ке по ли ти ке пре ма 
тре ћим др жа ва ма. Др жа ве чла ни це ће оту да усво ји ти «ко лек тив ну 
спољ ну по зи ци ју» и у том про це су ће се све ви ше осла ња ти на но-
ве цен трал не ин сти ту ци је.20) 

Ка да је реч о кон цеп ту по ли тич ког пре ли ва ња, са вре ме ни 
нео функ ци о на ли зам по ла зи од пре ми се да на ци о нал не ели те, ка да 
спо зна ју да про бле ме од су штин ског ин те ре са не мо гу би ти ре ше-
не на за до во ља ва ју ћи на чин на до ма ћем ни воу, пре но се сво је ак-
тив но сти и оче ки ва ња на но ви (су пра на ци о нал ни) цен тар. На тај 
на чин, ели те под сти чу да љу ин те гра ци ју, јер да ју по ли тич ки сти-
му ланс про це су. Ипак, ово кла сич но нео функ ци о на ли стич ко ста-
но ви ште тр пи од ре ђе не из ме не у са вре ме ном нео функ ци о на ли зму. 
Та ко Ни ман под пој мом по ли тич ког пре ли ва ња под ра зу ме ва раз вој 
ор га ни зо ва них ин те ре са на европ ском ни воу, ко ји је пре вас ход но 
ве зан за не вла да ју ће ели те, ко је ме ња ју сво је пер цеп ци је кроз про-
цес уче ња. Овај про цес под ра зу ме ва раз ви ја ње, у окви ри ма др жа ва 
чла ни ца, по ли тич ког под сти ца ја за да љу ин те гра ци ју.21)

Но ви об ли ци пре ли ва ња се по ја вљу ју у са вре ме ној ва ри јан ти 
нео функ ци о на ли зма. Та ко Ни ман уво ди по јам со ци јал ног пре ли-
ва ња, ко ји под ра зу ме ва про цес со ци ја ли за ци је ме ђу на ци о нал ним 
јав ним слу жбе ни ци ма у окви ру Са ве та ми ни ста ра ЕУ, ко ји усло-
вља ва да се по ли тич ко од лу чи ва ње не са гле да ва као кла сич но ме-
ђу др жав но пре го ва ра ње већ као су пра на ци о нал но ре ша ва ње про-

19) Ter ren ce Guay, «In te gra tion and Euro pe’s De fen ce In du stry: A “Re ac ti ve Spil lo ver” ap pro-
ach», PoliticalStudiesJournal, vol. 24, n° 3, 1996, p. 413, 416.

20) Phi lip pe Schmit ter, «Three Neo-Fun cti o nal Hypot he ses Abo ut In ter na ti o nal In te gra tion», In-
ternationalOrganization, vol. 23, n°1, 1969, p. 165.

21) Ar ne Ni e mann, ExplainingDecisionsintheEuropeanUnion, op.cit., p. 35.
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бле ма.22) Про цес со ци ја ли за ци је до во ди до по сти за ња кон сен зу са 
из ме ђу вла да др жа ва чла ни ца, и до при но си да љем раз во ју про це са 
ин те гра ци је. Ово ста но ви ште на ла зи мо и у кон струк ти ви стич ком 
при сту пу, ко ји ис ти че да про цес со ци ја ли за ци је усло вља ва вла да-
ју ће ели те да вр ше из бор од ре ђе них по ли ти ка, иде ја, стра те ги ја и 
кон крет них ин те ре са. Та ко је Џе фри Лу ис (Jef frey Le wis) на при-
ме ру ана ли зе ра да Ко ми те та стал них пред став ни ка (КО РЕ ПЕР) 
на сто јао да ис тра жи ефек те со ци ја ли за ци је кроз ме ха ни зме убе ђи-
ва ња и пра ви ла по на ша ња (уче ња)23), док је Јан Бе јерс (Jan Beyers) 
ана ли зи рао де ло ва ње на ци о нал них би ро кра та у рад ним гру па ма 
Са ве та ми ни ста ра ЕУ.24) По ме ни мо и Кри сто фаМе је ра (Chri stop-
he Meyer), ко ји је ис тра жи вао сте пен со ци ја ли за ци је у обла сти 
без бед но сне по ли ти ке ЕУ. Овај аутор ис ти че да су но ве струк ту ре 
од лу чи ва ња у овој обла сти (Ко ми тет за по ли тич ка и без бед но сна 
пи та ња, Вој ни ко ми тет, Штаб ЕУ) спо соб не да до ве ду до ускла-
ђи ва ња стра те гиј ског раз ми шља ња др жа ва чла ни ца и до сти ца ња 
по ве ре ња у без бед но сну по ли ти ку ЕУ.25) 

Та ко ђе, са вре ме ни нео функ ци о на ли зам ука зу је на зна чај тзв. 
кул ти ва ци о ног пре ли ва ња чи је ко ре не мо же мо на ћи још у ра ним 
нео функ ци о на ли стич ким ра до ви ма. На и ме, и Хас и Линд берг су 
ука зи ва ли на ин те гра тив ни ути цај  Европ ске ко ми си је, и на раз-
вој кул ти ва ци о них од но са са ин те ре сним гру па ма и на ци о нал ним 
јав ним слу жбе ни ци ма у ци љу ре а ли за ци је ци ље ва ин те гра ци је, и 
из град ње за јед нич ких ин те ре са. Ме ђу тим, ра ни нео функ ци о на ли-
зам ни је до вољ но из у ча вао овај вид пре ли ва ња, и огра ни чио га је 
на од ре ђе не ин сти ту ци је (Ко ми си ја), што је би ло и ра зу мљи во у 
по чет ној фа зи про це са европ ске ин те гра ци је. Са вре ме на ва ри јан-
та нео функ ци о на ли зма озна ча ва кул ти ва ци о но пре ли ва ње у ши рем 
сми слу, као скло ност су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја да уна пре де 
европ ски ин те гра ци о ни про цес. При том Европ ска ко ми си ја оста је 
нај зна чај ни ји ак тер овог ви да пре ли ва ња.26)

22)  Ibid, pp. 37-38.

23) Jef frey Le wis, «The Ja nus Fa ce of Brus sels : So ci a li za tion and Everyday De ci sion Ma king in 
the Euro pean Union», InternationalOrganization, vol. 59, n° 4, 2005, p. 939.

24) Jan Beyers, «Mul ti ple Em bed ded ness and So ci a li za tion in Euro pe: The Ca se of Co un cil Of fi-
ci als», InternationalOrganization, vol. 59, n° 4, 2005, p. 900.

25) Chri stop he Meyer, «Con ver gen ce To wards a Euro pean Stra te gic Cul tu re? A Con struc ti vist 
Fra me work for Ex pla i ning Chan ging Norms», EuropeanJournalofInternationalRelations, 
vol. 11, n° 4, 2005, p. 538.

26) Ви де ти: Ar ne Ni e mann, ExplainingDecisionsintheEuropeanUnion, op.cit., p. 42; J. Tran-
holm-Mik kel sen, « Neo fun cti o na lism: Ob sti na te or Ob so le te ? », Millennium:Journalof In-
ternationalStudies, vol. 20, n° 1, 1991, p. 6; Cat he ri ne Mac mil lan, « The Ap pli ca tion of Neo-
fun cti o na lism to the En lar ge ment Pro cess : The Ca se of Tur key », JournalofCommonMarket
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Са вре ме ни нео функ ци о на ли зам од ба цу је де тер ми ни зам и 
раз ма тра ње на прет ка це ло куп ног ин те гра ци о ног про це са, ко ји су 
обе ле жи ли ра ни ји нео функ ци о на ли зам. Са вре ме на ва ри јан та има 
за циљ да пру жи об ја шње ње за од ре ђе не по ли тич ке про це се. При-
том, узи ма ју се у об зир и дез ин те гра тив не по ја ве, ко је ни су би ле 
ис тра жи ва не од стра не ра них нео функ ци о на ли ста. При ме ра ра ди, 
у од су ству ја ких дез ин те гра тив них по ја ва, чак и сла бе ин те гра тив-
не сна ге мо гу усло ви ти да ље раз ви ја ње ин те гра ци о ног про це са. У 
том слу ча ју, сна га ди на ми ке мо же би ти пре це ње на. Та ко Ни ман на-
во ди да свест о су ве ре но сти мо же пред ста вља ти дез ин те гра тив ну 
по ја ву, ко ја оме та пре нос над ле жно сти на су пра на ци о нал ни ни во. 
Исто та ко, огра ни че ња на уну тра шњем пла ну мо гу оме та ти ауто-
ном но де ло ва ње др жа ва. Ре ци мо, вла де мо гу би ти огра ни че не у 
де ло ва њу због при ти са ка опо зи ци о них пар ти ја, ме ди ја, јав но сти, 
што мо же да во ди ка упо тре би ве та у про це су од лу чи ва ња, или у 
тра же њу нај ма њег за јед нич ког име ни о ца. Нај зад, раз ли чи тост др-
жа ва чла ни ца, ка ко по ли тич ка, еко ном ска, де мо граф ска, та ко и со-
ци о ло шка и кул тур на, пред ста вља фак тор ко ји мо же би ти смет ња 
ин те гра ци о ном про це су. Усва ја њем ових де зи не гра тив них фак то-
ра, са вре ме ни нео функ ци о на ли зам на сто ји да на до ме сти не до ста-
так кла сич не нео функ ци о на ли стич ке шко ле, а то је спо соб ност да 
се об ја сне ва ри ја ци је у на ци о нал ним из бо ри ма ка да је реч о ин те-
гра тив ном про це су.27)

ПРОЦЕСПРОШИРЕЊАЕУИ
КОНЦЕПТПРЕЛИВАЊА

Про цес про ши ре ња ЕЗ/ЕУ је, ка ко ис ти чу Ши мел фе ниг 
(Frank Schim mel fen nig) и Се дел ма јер (Ul rich Se del me i er), кључ-
ни по ли тич ки про цес, ка ко за Уни ју, та ко и за међународнe од но-
се Евро пе у це ли ни.28) Ипак, до кра ја хлад ног ра та, про ши ре ње је 
схва та но као јед но став ни про цес при до да ва ња но вих чла ни ца у ЕЗ, 
те и ни је био пред мет по себ ног те о риј ског раз ма тра ња. Од по чет ка 
90-тих го ди на, ме ђу тим, број кан ди да та и чла ни ца је дра ма тич но 
по ве ћан. Нај пре су 1995. го ди не при мље не три чла ни це Европ-

Studies, vol. 47, n° 4, 2009, p. 792; Paul Step hen son, «Let’s get physi cal: the Euro pean Com-
mis sion and cul ti va ted spil lo ver in com ple ting the sin gle mar ket’s tran sport in fra struc tu re», 
JournalofEuropeanPublicPolicy, vol. 17, n° 7, 2010, p.1043.

27)  Ar ne Ni e mann, ExplainingDecisionsintheEuropeanUnion, op.cit., pp. 48-50.

28) Frank Scim mel fen nig, Ul rich Se del me i er, «The Po li tics of EU En lar ge ment. The o re ti cal and 
Com pa ra ti ve Per spec ti ves», in Frank Scim mel fen nig, Ul rich Se del me i er (eds.), ThePolitics
ofEuropeanUnionEnlargement. TheoreticalApproaches, Ro u tled ge, Lon don, 2005, p. 3.
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ске зо не сло бод не тр го ви не (Аустри ја, Швед ска, Фин ска), за тим је 
2004. го ди не усле дио но ви та лас про ши ре ња на зе мље цен трал не 
и ис точ не Евро пе и ме ди те ран ско под руч је (Ки пар, Мал та), ко ји 
је имао за ре зул тат при јем но вих де сет чла ни ца у ЕУ, да би 2007. 
го ди не још две др жа ве, Бу гар ска и Ру му ни ја, по ста ле чла ни це ЕУ. 
Про цес про ши ре ња се да ље на ста вља на зе мље за пад ног Бал ка-
на, са раз во јем Про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња. Ди на ми ка 
про ши ре ња усло ви ла је пре ва зи ла же ње са гле да ва ња про ши ре ња 
као ин кре мен тал ног про це са, јер је ши ре ње Уни је зах те ва ло ра-
ди кал не из ме не ње не струк ту ре и по ли ти ка. Оту да је нео п ход на 
и «ре ви зи ја» те о ри ја европ ске ин те гра ци је, ка ко би се об ја сни ла 
ди на ми ка про це са про ши ре ња. Ка ко се, да кле, пре ли ва ње мо же по-
ве за ти са про це сом про ши ре ња ЕУ? 

Пре све га, по ме ни мо да по је ди ни ауто ри сма тра ју да кон цепт 
пре ли ва ња ни је у мо гућ но сти да об ја сни про цес про ши ре ња ЕУ. 
Та ко Ли Мајлс (Lee Mi les) сма тра да су кон цеп ти функ ци о нал ног 
и по ли тич ког пре ли ва ња ре ле вант ни за ана ли зу уну тра шње струк-
ту ре ЕУ, али да не мо гу да об ја сне про цес про ши ре ња ЕУ, те да 
је нео п ход но узе ти у раз ма тра ње и кон цепт «спо ља шњег пре ли-
ва ња».29) Са вре ме на ва ри јан та нео функ ци о на ли зма упра во узи ма 
у об зир мо гућ ност да пре ли ва ње на ста не као ре ак ци ја на спољ но 
окру же ње, те се овај кон цепт мо же при ме ни ти и на про цес про ши-
ре ња. 

Ка да се ра ди о афир ма тив ном са гле да ва њу од но са кон цеп та 
пре ли ва ња и про це са про ши ре ња ЕУ, на по ме ни мо да Фи лип Шми-
тер, пре све га, сма тра да про ши ре ње ЕУ ума њу је или успо ра ва 
мо гућ ност пре ли ва ња, осим уко ли ко је пре ли ва ње у фор ми ши ре-
ња за да та ка или ауто ри те та укљу че но у про цес пре го ва ра ња као 
сред ство за ком пен зо ва ње по сто је ћих чла ни ца или при ла го ђа ва ње 
но вих чла ни ца.30) Кри те ри ју ми из Ко пен ха ге на мо гу пред ста вља-
ти при мер ис пу ње ња ове функ ци је, и та ко пред ста вља ти основ за 
да љу ин те гра ци ју про ши ре не Европ ске уни је. По ли тич ки кри те-
ри ју ми, као што су ста бил ност ин сти ту ци ја, вла да ви на пра ва и де-
мо кра ти ја, по што ва ње људ ских пра ва и за шти та ма њи на, има ју за 
циљ да обез бе де плу ра ли стич ке со ци јал не струк ту ре и да до при не-
су раз во ју за јед нич ких иде о ло шких обра за ца. Исто та ко, еко ном-
ски кри те ри ју ми, као што су по сто ја ње функ ци о нал не тр жи шне 
еко но ми је, и ка па ци тет др жа ва да се из бо ре са тр жи шним сна га ма 

29)  Lee Mi les, «Euro pean In te gra tion and En lar ging the Euro pean Union: A The o re ti cal Per spec-
ti ve», http://aei.pitt.edu/7320/1/003011_1.pdf, p. 25.

30) Phi lip pe Schmit ter, « Neo-neo fun cti o na lism : déjà vu, all over again », www.eui.eu/Do cu-
ments/De part mentsCen tres/SPS/Pro fi les/Schmit ter/Neo Ne o fun cti o na li smRev.pdf, p. 40.
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и при ти сци ма, тре ба да омо гу ће еко ном ски раз вој др жа ва кан ди да-
та, и да по ста ве осно ве за те шњу са рад њу са ЕУ.31)

Раз ма тра ње про це са про ши ре ња ЕУ кроз нео функ ци о на ли-
стич ку при зму по чи ва на три основ не пре ми се. Нај пре, нео функ-
ци о на ли зам по сма тра ре ги о нал ну ин те гра ци ју као про цес, ко ји 
усло вља ва по сте пе но ши ре ње за да та ка су пра на ци о нал них ин сти-
ту ци ја. За тим, нео функ ци о на ли зам под вла чи зна чај су пра на ци о-
нал них ели та и ин те ре сних гру па у про це су ин те гра ци је. Та ко ђе, 
нео функ ци о на ли зам са гле да ва ин те гра ци ју кроз при зму ре ша ва ња 
кон фли ка та у плу ра ли стич ком дру штву. 32) 

Ако по ђе мо од пр ве пре ми се, то зна чи је да про ши ре ње ЕУ 
усло ви ло по сте пе но ши ре ње за да та ка су пра на ци о нал них ин сти ту-
ци ја. Оту да се про ши ре ње ЕУ мо же са гле да ти и као од ре ђе ни об лик 
пре ли ва ња. Про цес про ши ре ња ЕУ је усло вио  пре и спи ти ва ње ин-
сти ту ци ја ЕУ и ши ре ње овла шће ња по је ди них ин сти ту ци ја, по што 
је по ве ћа ње бро ја чла ни ца усло жња ва ло ме ђу др жав но пре го ва ра-
ње и успо ра ва ло цео про цес. Оту да се ја вља при ти сак ка ши ре њу 
су пра на ци о нал ног на чи на по ли тич ког од лу чи ва ња и ин сти ту ци о-
нал ног ре ди зај ни ра ња. Да кле, у усло ви ма при ти са ка, др жа ве раз-
ре ша ва ју кон флик те та ко што де ле ги ра ју власт на ин сти ту ци је ко је 
су обра зо ва ле, и то је у скла ду са тре ћом го ре на ве де ном пре ми сом. 
Док је ин сти ту ци о нал но пре у ре ђе ње ЕУ, ко је је прет хо ди ло усва-
ја њу Уго во ра из Ни це, би ло ди рект но по ве за но са та ла сом про ши-
ре ња ЕУ 2004. го ди не, про цес про ши ре ња ЕУ мо же се са гле да ти 
као фак тор ко ји је до при нео по ве ћа њу уво ђе ња ква ли фи ко ва не ве-
ћи не и са о длу чи ва ња у си сте му по ли тич ког од лу чи ва ња ЕУ и у 
уго во ри ма из Ма стрих та и Ам стер да ма, па и Ли са бон ског уго во ра. 
Про ши ре ње за да та ка је ва ри јан та функ ци о нал ног пре ли ва ња, ко ја 
под ра зу ме ва по ја ча ну са рад њу у јед ном истом, а не у но вом сек то-
ру, и не де ша ва се ауто мат ски, већ за ви си од при ти са ка по ли тич ког 
и кул ти ва ци о ног пре ли ва ња, као нео п ход них под сти ца ја за ње го ву 
ар ти ку ла ци ју.33) 

Пре ма кла сич ној нео функ ци о на ли стич кој те о ри ји, као што 
је већ ре че но, кон цепт функ ци о нал ног пре ли ва ња од но си се на си-

31) Cat he ri ne Mac mil lan, « The Ap pli ca tion of Neo fun cti o na lism to the En lar ge ment Pro cess : 
The Ca se of Tur key », op.cit.,p. 794-795.

32) Lee Mi les, John Red mond, Re ne Schwok, «In te gra tion The ory and the En lar ge ment of the 
Euro pean Union», in Cat he ri ne Rho des, So nia Ma zey (eds.), TheStateoftheEuropeanUn-
ion.BuildingaEuropeanPolity?Lynne Ri en ner Pu blis hers, Lon don, 1995, p. 180.

33) Paul Step hen son, «Let’s get physi cal: the Euro pean Com mis sion and cul ti va ted spil lo ver in 
com ple ting the sin gle mar ket’s tran sport in fra struc tu re», JournalofEuropeanPublicPolicy, 
vol. 17, n° 7, 2010, p.1043.
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ту а ци ју у ко јој од ре ђе на ак ци ја ко ја је ве за на за од ре ђе ни циљ, до-
во ди до си ту а ци је у ко јој пр во бит ни циљ мо же би ти оства рен са мо 
уз пред у зи ма ње до дат них ак ци ја, ко је, за уз врат, ства ра ју по тре бу за 
да љим ак ци ја ма. Ово схва та ње пре ли ва ња од ли ку је од ре ђе ни сте-
пен ауто ма ти зма, јер за ви си од сек тор ске по ве за но сти. Ипак, мо-
же мо да на гла си мо да је про цес про ши ре ња ЕУ за по чет као про цес 
еко ном ске ме ђу по ве за но сти, да би по сте пе но пре ра стао и у по ли-
тич ки об лик ин те гра ци је.34)

Оно што је но ви на у са вре ме ној ва ри јан ти нео функ ци о на-
ли стич ке те о ри је, то је мо гућ ност да пре ли ва ње мо же на ста ти као 
ре ак ци ја на при ти ске из спољ ног окру же ња. Овај об лик тзв. ег зо-
ге ног или спо ља шњег пре ли ва ња на гла ша ва уло гу спољ них де ша-
ва ња и тре ћих стра на као ка у зал них фак то ра. Ово пре ли ва ње мо же 
да се по ве же са већ на ве де ним пој мом «екс тер на ли за ци је», ко ји је 
раз вио Шми тер, и ко ји се огле да у усва ја њу ко лек тив них по зи ци ја 
др жа ва чла ни ца ЕУ пре ма тре ћим др жа ва ма. Ме ђу тим, овај Шми-
те ров по јам се мо же схва ти ти ши ре, бу ду ћи да функ ци о нал но пре-
ли ва ње у окви ру ЕУ при мо ра ва тре ће др жа ве, тј. њи хо ве ели те, да 
са гле да ју пред но сти члан ства у ЕУ и да ја ча ју кон так те са ели та ма 
уну тар ЕУ. Та ко, са на пре до ва њем про це са ин те гра ци је, ЕУ се на-
ла зи под при ти ском тре ћих др жа ва, ко је су иден ти фи ко ва ле по тре-
бу за те шњом уни јом са ЕУ  и те же да раз ви ју што чвр шће ве зе са 
Уни јом, ко је ће евен ту ал но ре зул то ва ти члан ством. Ово спо ља шње 
пре ли ва ње мо же би ти «ре ак тив но», ка да се ели те тре ћих др жа ва  
про ти ве уче шћу у про це су европ ске ин те гра ци је, и ре а гу ју пре вас-
ход но на ути цај ЕУ, за др жа ва ју ћи при том скеп ти ци зам у по гле ду 
су пра на ци о нал них прин ци па и ци ље ва, али и «про ак тив но», ка да 
тре ћа др жа ва, по сва ку це ну, же ли да се укљу чи у про цес европ ске 
ин те гра ци је и да при хва ти ду го роч не ци ље ве ЕУ. Ме ђу тим, екс тер-
на ли за ци ја под ра зу ме ва и ак ци је ко је ЕУ пред у зи ма као од го вор на 
спо ља шњи при ти сак. Уни ја ре а гу је на спољ не при ти ске по ве за не 
са ути ца јем уну тра шњег тр жи шта, та ко што ши ри члан ство, пру-
жа спо ра зу ме о тр го вин ским олак ши ца ма, раз ви ја парт нер ства и 
ди ја лог.35) У том сми слу, спољ но пре ли ва ње мо же да се са гле да и 
као на мет ну то, ка да је тре ћа др жа ва при мо ра на да из вр ши од ре ђе-
не ре фор ме у скла ду са прин ци пи ма ЕУ, као пред у слов за при јем у 
члан ство. На мет ну то пре ли ва ње, под ра зу ме ва, ре ци мо, за кљу че ње 

34) Cat he ri ne Mac mil lan, «The Ap pli ca tion of Neo fun cti o na lism to the En lar ge ment Pro cess: The 
Ca se of Tur key», JournalofCommonMarketStudies, vol. 47, n° 4, 2009, p. 798.

35) Roy H. Gin sberg, «Con cep tu a li zing the Euro pean Union as an In ter na ti o nal Ac tor: Nar ro wing 
the The o re ti cal Ca pa bi lity-Ex pec ta ti ons Gap», JournalofCommonMarketStudies, vol. 37, 
n° 3, 1999, p. 437.
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спо ра зу ма из ме ђу ЕУ и тре ће др жа ве, уз при хва та ње acquiscom-
munautaire-a, и «при ти ска ње» на ци о нал них ак те ра на су штин ске 
из ме не у до ма ћој по ли ти ци.36)

Ка ко се, при ме ра ра ди, мо же об ја сни ти при сту па ње зе ма ља 
цен трал не и ис точ не Евро пе ЕУ кроз при зму нео функ ци о на ли зма? 
Фун цки о нал но пре ли ва ње до ве ло је до ус по ста вља ња је дин стве-
ног тр жи шта у окви ру ЕУ, чи ји се ути цај пре лио на дру ге европ-
ске др жа ве, и са њи ма је ЕУ ус по ста ви ла од но се. Уста но вље њем 
од ре ђе них пра ви ла при сту па ња члан ству, ко је др жа ве кан ди да ти 
тре ба да ис пу не, про цес ин те гра ци је да ље на пре ду је и има сво ју 
ди на ми ку.

Нео функ ци о на ли зам сма тра да је про цес ин те гра ци је во ђен 
од стра не ели та. То се мо же при ме ни ти и на про ши ре ње ЕУ, јер 
се ра ди о про це су ко ји је та ко ђе во ђен од стра не ели та. Про цес 
про ши ре ња мо же до ве сти до по ли тич ког пре ли ва ња кроз све ве ће 
укљу че ње ели та, при че му оне кроз про цес уче ња би ва ју охра бре-
не да пре ду зму ин те гра тив на ре ше ња. Та ко ђе, ефек ти по ли тич ког 
пре ли ва ња мо гу за по че ти и пре при сту па ња ЕУ, јер по ли тич ке ели-
те др жа ва кан ди да та ула зе у ин тер ак ци ју са по ли тич ким ели та ма 
др жа ва чла ни ца. Члан ство у ЕЗ/ЕУ ме ња на чин на ко ји ин те ре сне 
гру пе и вла де опа жа ју на ци о нал ни ин те рес. Оту да се по ли тич ко 
пре ли ва ње мо же де си ти ка да но ве чла ни це и њи хо ве по ли тич ке 
ели те «уне су» но ве пре фе рен ци је у си стем ЕУ.

И кон цепт кул ти ва ци о ног пре ли ва ња мо же се при ме ни ти 
на про цес про ши ре ња ЕУ. Као што је већ ре че но, пред став ни ци 
нео функ ци о на ли зма су ука зи ва ли на ди на мич ну и кул ти ва ци о ну 
уло гу Ко ми си је у про це су ин те гра ци је. Уло га Ко ми си је у про це-
су про ши ре ња ЕУ мо же оправ да ти  нео функ ци о на ли стич ке тврд-
ње. Ко ми си ја је у про це су про ши ре ња пр во бит но би ла за ду же на 
за ко ор ди на ци ју фи нан сиј ске по мо ћи у тран зи ци о ним др жа ва ма, 
али је по сте пе но про ши ри ла сво ја овла шће ња. Про грам тех нич ке 
по мо ћи еко ном ском ре струк ту и ра њу PHA RE на чи нио је од Ко ми-
си је сво је вр стан цен тар мо ћи, ка ко у од но су пре ма зе мља ма цен-
трал не и ис точ не Евро пе, та ко и пре ма др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ.37) 
Та ко је Ко ми си ја, пре ко про це са про ши ре ња, оја ча ла сво ју моћ у 
си сте му европ ског упра вља ња. Др жа ве чла ни це, иако по кре тач ке 
сна ге про це са про ши ре ња, у прак си су све ви ше де ле ги ра ле сво ја 

36) Lee Mi les, «Euro pean In te gra tion and En lar ging the Euro pean Union: A The o re ti cal Per spec-
ti ve», op.cit., pp. 25-26. 

37) Ma ja Ko va če vić, «Pri me na pro gra ma bes po vrat ne fi nan sij ske po mo ći EU za za pad ni Bal kan 
- is ku stva CARDS i IPA: po u ke za Sr bi ju», u Slo bo dan Sa mar džić (ur.), Srbijauprocesupri-
druživanjaEvropskojuniji, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2009, str. 256.
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овла шће ња на Ко ми си ју. То се по себ но огле да у уло зи Ко ми си је да 
утвр ђу је аген ду о про ши ре њу пре нај зна чај ни јих са ста на ка, као и у 
про це су пре го ва ра ња са др жа ва ма ко је же ле да бу ду чла ни це ЕУ.38) 
Ко ми си ја је по сте пе но пре у зе ла кон тро лу над ди на ми ком про це-
са и исто вре ме но раз ви ла ауто ном ност у од но су на др жа ве чла-
ни це кроз обра зо ва ње ком плек сног си сте ма за ева лу а ци ју на прет-
ка др жа ва кан ди да та. Ово је у скла ду са нео функ ци о на ли стич ком 
по став ком да ели те по сте пе но по чи њу при хва та ти мо гућ ност да 
од ре ђе ни ин те ре си не мо гу би ти ре ше ни на на ци о нал ном ни воу, 
што до во ди до при ти са ка ка пре но су овла шће ња на су пра на ци о-
нал не ин сти ту ци је. При ме ра ра ди, ЕУ је раз ви ла тзв. «ре ги о нал ни 
при ступ» пре ма зе мља ма за пад ног Бал ка на, ко ји ни је до та да био 
пред у слов на прет ка ка ЕУ за зе мље цен трал не и ис точ не Евро пе. 
Кључ ну уло гу у том про це су има ла је Ко ми си ја ко ја је 1996. го ди не 
де фи ни са ла ци ље ве, усло ве и прин ци пе ко је је тре ба ло при ме ни ти 
на зе мље са ко ји ма ЕУ још ни је има ла спо ра зу ме о при дру жи ва њу. 
У то ку 1999. го ди не, Ко ми си ја је оти шла ко рак да ље и пред ста ви ла 
но ви, ам би ци о зни ји об лик ре ги о нал ног при сту па, на зван Про цес 
ста би ли за ци је и при дру жи ва ња, ко ји је имао за циљ да по мог не 
ре ги о ну за пад ног Бал ка на да ус по ста ви еко ном ску и по ли тич ку 
ста бил ност и ус по ста ви бли же ве зе са ЕУ. Ве о ма зна чај на уло га 
Ко ми си је се огле да у да ва њу ми шље ња о кан ди да ту ри др жа ве за 
члан ство у ЕУ, ко ји има ве ли ки ути цај на од лу ку Са ве та ми ни ста ра 
о сти ца њу ста ту са кан ди да та, от по чи ња њу пре го во ра и са мом са-
др жа ју пре го ва рач ког про це са.

Што се ти че со ци јал ног пре ли ва ња, њи ме се мо же об ја сни ти 
чи ње ни ца да си стем од лу чи ва ња, пр во бит но за ми шљен за За јед ни-
цу од шест и де вет чла ни ца, и по ред од ре ђе них из ме на, и да ље де-
лу је у Уни ји са 15 или 27 чла ни ца. Про цес со ци ја ли за ци је, схва ћен 
као уво ђе ње ак те ра у нор ме и пра ви ла да те за јед ни це,39) усло вља ва 
ак те ре да де лу ју на од го ва ра ју ћи на чин кроз про цес уче ња уло ге,40) 
та ко што сти чу зна ња ко ја им омо гу ћа ва ју да де лу ју у скла ду са 
оче ки ва њи ма. Да кле, со ци ја ли за ци ја под ра зу ме ва кон сен зус о нор-
ма ма, иде ја ма и вред но сти ма, ко је тре ба да ва же за од ре ђе ну за-

38) John O’Bren nan, «Re-Con cep tu a li sing Euro pe: So cial con struc ti vism and EU En lar ge ment», 
in Pi er re Wil la, Ni co las Le vrat (eds.), ActorsandModels.AssessingtheEuropeanUnion’sEx-
ternalCapabilityandInfluence, In sti tut européen de l’Uni ver sité de Gen ève, Gen ève, 2001, p. 
184.

39) Jef frey Chec kel, «In ter na ti o nal In sti tu ti ons and So ci a li za tion in Euro pe : In tro duc tion and 
Fra me work», InternationalOrganization, vol. 59, n° 4, 2005, p. 804.

40) Jef frey Chec kel, «Why Comply? So cial Le ar ning and Euro pean Iden tity Chan ge», Internati-
onalOrganization, vol. 55, n° 3, 2001, pp. 553-588.
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јед ни цу, и ка да се до ђе до тог кон сен зу са, те нор ме се «ути ску ју» 
у за јед ни цу. Оту да про цес со ци ја ли за ци је мо же да ап сор бу је од ре-
ђе не те шко ће у си сте му од лу чи ва ња на кон при је ма ве ли ког бро ја 
др жа ва у крат ком ро ку, јер ће но ве чла ни це би ти по сте пе но «со ци-
ја ли зо ва не».

При ли ком ана ли зе про це са про ши ре ња кроз при зму нео-
функ ци о на ли зма, по треб но је раз мо три ти и ал тер на ти ве кон цеп-
ту пре ли ва ња, на ко је су упу ћи ва ли Шми тер и Ни ман. Ка да јед на 
др жа ва апли ци ра за члан ство у ЕУ, не по сто ји га ран ци ја да ће ин-
те гра ци ја, у ви ду пу но прав ног члан ства, би ти и оства ре на. Про-
цес про ши ре ња мо же исто та ко да ре зул ту је и де ло ва њем дез ин-
те гра ци о них сна га, јер је ин те гра ци ја схва ће на као ди ја лек тич ки 
про цес. Та ко, свест о су ве ре но сти мо же пред ста вља ти дез ин те гра-
тив ну по ја ву, ко ја оме та пре нос над ле жно сти на су пра на ци о нал ни 
ни во. У слу ча ју апли ци ра ња не ке др жа ве за члан ство у ЕУ, то мо же 
евен ту ал но да во ди ка упо тре би ве та од стра не не ких др жа ва чла-
ни ца ЕУ, или у тра же њу нај ма њег за јед нич ког име ни о ца. То мо же, 
за уз врат, да иза зо ве по ја ву евро скеп ти ци зма у др жа ви ко ја же ли 
да по ста не чла ни ца ЕУ. За тим,огра ни че ња на уну тра шњем пла-
ну мо гу оме та ти ауто ном но де ло ва ње др жа ва, и огра ни чи ти их у 
де ло ва њу због при ти са ка опо зи ци о них пар ти ја, ме ди ја, јав но сти, 
или, пак, струк ту рал них огра ни че ња.41) Ре ци мо, јав но мње ње мо же 
пред ста вља ти глав ну дез ин те гра ци о ну сна гу у про це су про ши ре-
ња ЕУ, у слу ча ју од су ства по др шке кан ди да ту ри или члан ству не ке 
др жа ве у ЕУ. То се мо же од ра зи ти као при ти сак на вла ду ко ја ће 
успо ри ти ре форм ски про цес. Та ко ђе, раз ли чи тост др жа ва чла ни-
ца је по себ но из ра же на у про це су по сте пе ног про ши ре ња Европ-
ске уни је. Да ље про ши ре ње ЕУ по ве ћа ва раз ли чи тост на ци о нал-
них ин те ре са и иде о ло шких пер спек ти ва др жа ва чла ни ца. Оту да 
се про цес про ши ре ња ЕУ мо же за вр ши ти као про цес су про тан 
пре ли ва њу (spill back). Ово об ја шња ва и спо ро на пре до ва ње не ких 
др жа ва у про це су при дру жи ва ња ЕУ. Ипак,са вре ме ни нео функ ци-
о на ли зам не пот це њу је на ци о нал ну ди мен зи ју у про це су про ши ре-
ња, ка ко то сма тра ју пред став ни ци те о ри је ме ђу вла ди них од но са, 
већ сма тра да ак те ри ула зе у но ве од но се на осно ву ра ци о нал ног 
из бо ра, али су њи хо ви ин те ре си и иден ти те ти кон сти ту и са ни и од 
ма те ри јал них и од ког ни тив них струк ту ра, њи хо ве пре фе рен ци је 
су об ли ко ва не со ци јал ном ин тер ак ци јом и струк ту ра ма, нор ма ма 
и пра ви ли ма.

41) Ar ne Ni e mann, «Dyna mics and Co un ter va i ling Pres su res of Vi sa, Asylum and Im mi gra tion 
Po licy Tre aty Re vi sion: Ex pla i ning Chan ge and Stag na tion from the Am ster dam ICG to the 
ICG of 2003-04», Journalof CommonMarketStudies, vol. 46, n° 3, 2008, p. 564.
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Про цес про ши ре ња ЕУ, упр кос ње го вом зна ча ју, још увек је 
за не ма ре на област те о риј ског раз ма тра ња. Ди на ми ка про ши ре ња 
усло ви ла је пре ва зи ла же ње ње го вог са гле да ва ња као ин кре мен-
тал ног про це са, јер је ши ре ње Уни је зах те ва ло ра ди кал не из ме не 
ње не струк ту ре и по ли ти ка. Оту да је нео п ход на и «ре ви зи ја» те о-
ри ја европ ске ин те гра ци је, ка ко би се об ја сни ла ди на ми ка про це-
са про ши ре ња. Док се кла сич ни нео функ ци о на ли зам био пре ви ше 
усме рен на ен до ге не фак то ре, тј. уну тра шње по кре тач ке сна ге ин-
те гра ци је, са вре ме ни нео функ ци о на ли зам узи ма у об зир и ег зо ге-
не фак то ре, тј. спољ но окру же ње. Нео функ ци о на ли стич ки кон цепт 
пре ли ва ња при том мо же пред ста вља ти ко ри стан ана ли тич ки оквир 
за раз у ме ва ње про це са про ши ре ња ЕУ. Са вре ме ни нео функ ци о на-
ли зам од ба цу је ауто ма ти зам у кон цеп ту пре ли ва ња, ко ји озна ча ва 
при ти ске ка да љој ин те гра ци ји у дру гим сек то ри ма, али и при ти ске 
за ја ча ње са рад ње у јед ном истом сек то ру. Ови функ ци о нал ни при-
ти сци, ме ђу тим, не од ре ђу ју по на ша ње ак те ра у не ком ме ха нич ком 
или пред ви дљи вом об ли ку, већ ак те ри тре ба да их опа зе као та кве 
и ре а гу ју на њих. Са вре ме на ва ри јан та нео функ ци о на ли зма узи ма 
у об зир мо гућ ност да пре ли ва ње на ста не као ре ак ци ја на спољ но 
окру же ње, те је оту да овај кон цепт при мен љив и на про цес про ши-
ре ња ЕУ ко ји се мо же са гле да ти као «уну тра шње» пре ли ва ње, ко је 
се од ви ја у окви ру ЕУ, али и као «спо ља шње» пре ли ва ње из ван 
ње них гра ни ца. Ка да го во ри мо о уну тра шњем пре ли ва њу, мо же 
се кон ста то ва ти да је про ши ре ње ЕУ усло ви ло по сте пе но ши ре-
ње за да та ка су пра на ци о нал них ин сти ту ци ја. Про ши ре ње за да та ка 
је ва ри јан та функ ци о нал ног пре ли ва ња, ко ја под ра зу ме ва по ја ча-
ну са рад њу у јед ном истом, а не у но вом сек то ру, и не де ша ва се 
ауто мат ски, већ за ви си од при ти са ка по ли тич ког и кул ти ва ци о ног 
пре ли ва ња, као нео п ход них под сти ца ја за ње го ву ар ти ку ла ци ју. Та-
ко ђе, кул ти ва ци о но и со ци јал но пре ли ва ње се мо гу при ме ни ти на 
про цес про ши ре ња ЕУ. Ка да је реч о спо ља шњем пре ли ва њу, оно 
се од ви ја из ван гра ни ца ЕУ, и огле да се у при бли жа ва њу тре ћих др-
жа ва ЕУ, ко је ре зул ту је и евен ту ал ним члан ством. При том овај кон-
цепт пре ли ва ња мо же да се по ве же са пој мом «екс тер на ли за ци је», 
ко ји је раз вио Шми тер, и ко ји се огле да у усва ја њу ко лек тив них по-
зи ци ја др жа ва чла ни ца ЕУ пре ма тре ћим др жа ва ма. Ме ђу тим, овај 
по јам тре ба схва ти ти ши ре, јер функ ци о нал но пре ли ва ње у окви ру 
ЕУ при мо ра ва тре ће др жа ве, тј. њи хо ве ели те, да са гле да ју пред но-
сти члан ства у ЕУ и да ја ча ју кон так те са ели та ма уну тар ЕУ.
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Оно што је пред ност са вре ме ног нео функ ци о на ли зма, то је 
да ин те гра ци ју са гле да ва као ди ја лек тич ки про цес, ко ји има сво ју 
ди на ми ку на ко ји ути чу и дез ин те гра ци о не сна ге. Про цес про ши-
ре ња мо же та ко да ре зул ту је и де ло ва њем дез ин те гра ци о них сна га, 
јер је ин те гра ци ја схва ће на као ди ја лек тич ки про цес. Због дез ин те-
гра ци о них сна га, про цес про ши ре ња ЕУ из гле да успо рен, а европ-
ска пер спек ти ва ни је под јед на ко из ве сна за све зе мље кан ди да те. 
При ме ра ра ди, свест о су ве ре но сти мо же пред ста вља ти дез ин те-
гра тив ну по ја ву, ко ја оме та пре нос над ле жно сти на су пра на ци о-
нал ни ни во. Исто та ко, де ло ва ње др жа ва мо же би ти огра ни че но 
због при ти са ка опо зи ци о них пар ти ја, ме ди ја, јав но сти, или, пак, 
струк ту рал них огра ни че ња. Не тре ба за бо ра ви ти и да је раз ли-
чи тост др жа ва чла ни ца по себ но из ра же на у про це су по сте пе ног 
про ши ре ња Европ ске уни је. Да ље про ши ре ње ЕУ по ве ћа ва раз ли-
чи тост на ци о нал них ин те ре са и иде о ло шких пер спек ти ва др жа ва 
чла ни ца, и то је основ на за мер ка те о ри је ме ђу вла ди них од но са 
нео функ ци о на ли зму. Ме ђу тим, са вре ме на ва ри јан та нео функ ци-
о на ли зма не пот це њу је на ци о нал ну ди мен зи ју у про це су про ши-
ре ња, већ сма тра да ак те ри ула зе у но ве од но се на осно ву ра ци о-
нал ног из бо ра, али те же да раз ви ју од ре ђе не нор ме и иден ти те те и 
мо гу да ме ња ју сво је пре фе рен ци је услед ин тер ак ци је.

DejanaM.Vukcevic,MisaStojadinovic

LEPROCESSUSD’ELARGISSEMENTDE
L’UE:CONCEPTDE«SPILLOVER»

Sommaire
Dans cet ar tic le, les aute urs en vi sa gent la qu e sti on de l’élar gis se-

ment de l’Union européen ne. Est-ce que le pro ces sus d’élar gis se ment de 
l’UE pe ut être en vi sagé et ex pli qué du po int de vue néofon cti on na li ste? 
Les aute urs so u lig nent, dans cet te étu de, cer ta i nes ambiguïtés de l’éco le 
néofon cti on na li ste clas si que, et con sid èrent que le néofon cti on na li sme 
con tem po rain pe ut con sti tu er un ca dre analyti que ap pro prié po ur ex-
pli qu er le dyna mi que du pro ces sus d’élar gis se ment de l’UE. L’ar tic le 
se ra di visé en de ux par ti es. Dans la pre miè re, les aute urs analysent le 
con cept de «spil lo ver» en tant que ba se de la lo gi que néofon cti on na li-
ste. Par tant de la com préhen sion de ce con cept dans la théorie néofon-
cti on na li ste clas si que, on en in di qu e ra cer ta i nes fa i bles ses et l’im por-
tan ce de la redéfi ni tion de ce con cept dans la théorie néofon cti on na li ste 
con tem po ra i ne. Dans la de u xi ème, les aute urs cher chent à ex pli qu er le 
pro ces sus d’élar gis se ment de l’UE par le bi a is de la lo gi que du con cept 
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de spil lo ver. Le po int prin ci pal est que le con cept de spil lo ver n’est pas 
d’im por tan ce se u le ment po ur l’analyse de la struc tu re  in ter ne de l’UE, 
ma is aus si po ur le pro ces sus d’élar gis se ment de l’UE, qui pe ut être en-
vi sagé so us un do u ble aspect : com me «spil lo ver in ter ne», à l’intéri e ur 
de l’UE, et com me «spil lo ver ex ter ne», en de hors de l’UE.   
Mots-clefs: ac te urs po li ti qu es, élar gis se ment de l’UE, néofon cti on na li sme, 

spil lo ver, iden tité, intégra tion européen ne, in sti tu ti ons po li ti qu es.
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Résumé
Le pro ces sus d’élar gis se ment de l’UE a long temps été con sidéré 

com me un pro ces sus in crémen tal, qui n a pas été l’objet de la rec her-
che théori que. La dyna mi que de l’élar gis se ment de l’UE a entraîné le 
dépas se ment de sa per cep tion com me un pro ces sus in crémen tal, par ce 
que l’ex pan si on de l’Union exi ge des chan ge ments ra di ca ux dans sa 
struc tu re et ses po li ti qu es. Il est donc néces sa i re d’en vi sa ger la «révi-
sion» de la théorie de l’intégra tion européen ne, afin d’ex pli qu er la dyna-
mi que du pro ces sus d’élar gis se ment. Alors que la théorie néofon cti on-
na li ste clas si que éta it trop axée sur les fac te urs en dogènes, c.a.d. des 
for ces in ter nes de l’intégra tion, le néofon cti on na li sme mo der ne prend 
en comp te les fac te urs exog ènes, c.a.d. l’en vi ron ne ment extéri e ur. Le 
con cept néofon cti on na li ste de «spil lo ver»  pe ut être un ca dre analyti que 
uti le po ur la com préhen sion du pro ces sus d’élar gis se ment de l’UE. La 
va ri an te mo der ne du néofon cti on na li sme en vi sa ge la for me de «spil lo-
ver in ter ne, qui se déro u le au sein de l’UE, et spil lo ver «ex ter ne», qui 
se répand au-delà de ses fron tiè res. Qu ant au con cept de spil lo ver in ter-
ne, on con sta te que l’élar gis se ment de l’UE a pro vo qué une ex pan si on 
gra du el le des tâches des in sti tu ti ons su pra na ti o na les. L’ex ten si on des 
tâches re présen te une va ri an te du spil lo ver fon cti on nel qui se réali se 
par une co opéra tion ac crue dans le même sec te ur, et ne se fa it pas auto-
ma ti qu e ment, ma is dépend des pres si ons de spil lo ver po li ti que et du 
pro ces sus d’en gre na ge. De même, le spil lo ver so cial et cul tivé pe ut être 
ap pli qués au pro ces sus d’élar gis se ment de l’UE. En ce qui con cer ne le 
con cept du spil lo ver ex ter ne, il pe ut être con necté avec le con cept de 
«l’ex ter na li sa ti on», déve loppé par Schmit ter. To u te fo is, ce ter me de-
vra it être com pris au sens lar ge, car le spil lo ver fon cti on nel au sein de 
l’UE for ce les pays ti ers, c.a.d. le urs éli tes, de re vo ir les avan ta ges de 
l’adhésion à l’UE et de ren for cer les con tacts avec les éli tes dans l’UE.

Po ur le néofon cti on na li sme mo der ne, le pro ces sus d’élar gis se-
ment de l’UE pe ut aus si être le résul tat des for ces de désintégra tion, 
car l’intégra tion est com pri se com me un pro ces sus di a lec ti que. Ain-
si, le pro ces sus d’élar gis se ment de l’UE sem ble lent, et la per spec ti ve 
européen ne n’est pas aus si cer ta i ne po ur to us les pays can di dats. Par 
exem ple, le sens de la so u ve ra i neté pe ut être une for ce de désintégra-
tion, qui in ter fère avec le tran sfert de compéten ces vers le ni ve au su-
pra na ti o nal. De même, l’ac tion des Etats pe ut être li mitée en ra i son de 
la pres sion des par tis d’op po si tion, des médi as, du pu blic, ou plutôt des 
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con tra in tes struc tu rel les. Il ne fa ut pas oubli er que la di ver sité des États 
mem bres est par ti cu liè re ment for te dans le pro ces sus d’élar gis se ment 
de l’Union européen ne. Élar gis se ment de l’UE accroît la di ver sité des 
intérêts na ti o na ux et les per spec ti ves idéolo gi qu es des États mem bres.

* Овај рад је примљен 2. октобра 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. новембра 2011. године.
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